Oferta szkoleniowa
Microsoft Excel VBA i tworzenie makr

Opis szkolenia
Makra to niewielkie skrypty tworzone w bardzo prostym języku VBA – Visual Basic
for Application, który wykorzystywany jest przez programistów i analityków z
całego świata. To jedno z najefektywniejszych narzędzi do automatyzacji pracy z
dokumentami pakietu Microsoft Office.
Dla kogo – oferta skierowana jest dla początkujących użytkowników VBA, którzy
nie mieli z nim wcześniej styczności lub posiadających podstawową wiedzę oraz
posiadają podstawową wiedzę z obsługi Microsoft Excel.
Cel szkolenia – nauka automatyzacji pracy z Excelem i danymi oraz tworzenia
zaawansowanych formularzy.
Zagadnienia – uczestnicy zapoznają się z takimi problemami jak: własne funkcje,
pętle, instrukcje warunkowe i funkcje wbudowane. Ponadto, dowiadują się jak
efektywnie pracować z danymi przy wykorzystaniu tablic.
Efekt szkolenia – nabycie kompleksowej wiedzy i udoskonalenie kompetencji z
zakresu VBA w MS Excel, które przyczynią się do zwiększenia efektywności i
maksymalizacji pracy.
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Szczegółowy program szkolenia
Wprowadzenie do VBA
Stałe i zmienne,
Własne funkcje,
Podstawowe operacje,

Poziom I

Operatory matematyczne i porównania
Instrukcje warunkowe,
Pętle,
Interakcja z użytkownikiem,
Zaawansowane elementy VBA

Poziom II

Poziom III

Praca z dokumentami i wprowadzanie danych,
Zaawansowane kopiowanie i wklejanie,
Operacje na kolumnach, wierszach i komórkach,
Formatowanie danych i operacje matematyczne,
Funkcje liczące (suma, średnia, minimum, maximum,
ile.niepustych, licz.puste),
Tworzenie tabel, sortowanie i filtrowanie
Tworzenie wykresów

Wprowadzenie do VBA,
Stałe i zmienne,
Własne funkcje,
Podstawowe operacje,
Operatory matematyczne i porównania,
Funkcje warunkowe i pętle
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Szkolenie
Czas trwania szkolenia

16h (2 dni po 8h)

Max liczba uczestników

15 osób
Materiały szkoleniowe
Komputer na czas szkolenia (max 10
osób)

W cenie szkolenia

Certyfikat ukończenia szkolenia
Mentoring po szkoleniu
Szkolenie stacjonarne

Tryb

Wycena szkolenia

Cena za szkolenie

3600 zł netto / całość

Cena za szkolenie
+ dostęp do platformy e-learningowej

4200 zł netto / całość
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O GeekON
Jesteśmy firmą, która opiera się na długoletnim doświadczeniu w prowadzeniu
szkoleń dla sektora MMŚP oraz międzynarodowych korporacji. Trenerzy dbają o
to, aby jak najefektywniej wykorzystać czas przeznaczony na kurs nie zapominając
o bezstresowej atmosferze. Uczestnicy poznają skuteczne narzędzia oraz techniki
ułatwiające i przyśpieszające pracę: MS Excel, VBA, bazy danych SQL.

Trener – Krystian Brożek
Trener i programista. Swoje doświadczenie zdobywał
podczas współpracy z firmami związanymi z branżą
edukacyjną, bankową oraz transportową. Uzyskał liczne
certyfikaty – m.in. Microsoft SQL Server i ISTQB. W
swoim życiu kieruje się słowami Alberta Einsteina: „Jeśli nie
potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy,
że tak naprawdę tego nie rozumiesz”. Swoją wiedzą z
zakresu programowania oraz IT miał okazję dzielić się
podczas wystąpień konferencyjnych i licznych szkoleń.
Jego podopieczni chwalą go za podejście pełne zaangażowania i umiejętność
przekazywania wiedzy. Pod jego okiem poznają cały świat IT i zaczynają
samodzielnie go wykorzystywać. Ich trener zawsze służy im pełnym wsparciem i
pomocą.
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